ЗАТВЕРДЖЕНО
Сновська MicbKa рада Корюкiвського
району ЧернiгiвськоТ областi Вiддiл
житлово-комунал ьного господарства,
архiтектури, м iстобудуван ня та
транспорту (О4О61932)
(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ N9,t37 вiд 26jо.2о21

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення
для проектування о6'екта будiвництва
Статус документа: fl iючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MU01:0994-4946-0562-4339
Реестрацi

й

ний номер О6-22/2 вiд 26.1О.2О21

Будiвництво водопровiднот мережi по вулицям Юрiя Костюченка, Шевченка, Калiнiна та
свердловиною в м.Сновськ ЧернiгiвськоТ областi
насосноТ станцiТ над i
(назва об'екта будiвництва)

Загальнiданi:
1. Нове будiвництво, 152ОО, Чернiгiвська обл., Корюкiвський район, Сновська
територiальна громада, м. Сновськ (станом на оl.о1.2о21) , вздовж вул. Юрiя Костюченка
(вiд насоснот станцiт до перетину з вул. Островського), вул. Островського (до перетину
з вул. Калiнiна). вул. Калiнiна; вздовж вул. Яблунева (вiд перетину з вул. Юрiя
Костюченка до перетину з провул. ПаризькоТ Комуни), провул. ПаризькоТ Комуни (до
перетину з вул. Шевченка), вул. Шевченка (до перетину з провул. Юрiя Костюченка),
провул. Юрiя Костюченка (до перетину з вул. Юрiя Костюченка)
Ддреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl,О1.2О21: Чернiгiвська обл.,
Сновський р., м. Сновськ
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земелЬНоТ ДiЛЯНКИ)

2,

сновська MicbKa рада Корюкiвського району ЧернiгiвськоТ областi (О4О61932)
(iнформацiя про замовникiв)

3.

Функцiональне призначення: ТР-2 (Зона транспортноТ iнфраструктури (територiТ
вулиць, майданiв (в межах червоних лiнiй), дорiг)) згiдно документу: Про затвердження
Генерального плану плану зонування м.Сновськ ЧернiгiвськоТ областi
ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального признаЧеННЯ
земельноТ дiлянки: вiдповiдае

(вiдповiднiсТь цiльовогО та функцiонального призначення земельно'| дiлянки мiстобудiвнiй документацii на

мiсцевому piBHi)

4. Вiдсутнi

1.

15

(iнформацiя про iснуючi об'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
м , lснуюча (не регламентуэться)

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)
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6. Вiдсутнi

Начальник вiддiлу

Аникiенко Олена АркадiТвна
(прlзвище,

Документ створено в €динiй
flaTa створення: 26JО.2О21
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державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
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Витяг з мiстобудiвноТ документацiТ та топооснова

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення
для проектування о6'екта будiвництва
Реестрацi йн и й номер

М U01

:О994-Щ$-О562-4339

Тип документа Топооснова

Додаток
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документацiт та топооснова

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва
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